


Święta zbliżają się wielkimi krokami. Najwyższy czas aby udeko-
rować swój pokój, czy dom. Pokażę Wam jak wykonać coś wła-
snoręcznie. Coś co będzie nie tylko ozdobą, ale równie dobrze 
możecie podarować to bliskiej osobie jako prezent.  
 

COTTON BALL  
Potrzebujemy: balony, mulinę w wybranych kolorach, klej typu 

WIKOL, choinkowe lampki, nożyczki  
 

Wykonanie:  
1. Nadmuchaj baloniki do takich rozmiarów, jakich mają być two-

je kulki, a następnie owiń je posmarowaną klejem muliną.  
2. Kiedy klej wyschnie przebij baloniki i ostrożnie wyjmij je z na-

szych kulek.  
3. Nabij kulki bardzo ostrożnie na lampki.  

 
POWODZENIA! /B.S/ 

Idzie blondynka do sklepu RTV i AGD. 
Sprzedawca mówi: 

-Blondynkom nie sprzedajemy. 
wychodzi wkurzona. 

na drugi dzień przychodzi w peruce: 
-Poproszę ten telewizor. 

-Blondynkom nie sprzedajemy. 
Wychodzi jeszcze bardziej wkurzona. 
Na trzeci dzień przychodzi w peruce i 

kapturze: 
-Poproszę ten telewizor. 

-Blondynkom nie sprzedajemy 
-Skąd pan wie, że jestem blondynką? 

-Bo to mikrofalówka. 
 

*** 

Poranek. Skacowany mąż i nadąsana 

małżonka siedzą przy stole. Ponura ci-
sza. W końcu małżonka nie wytrzymuje: 

- Ale wczoraj wróciłeś nachlany! 
- Ja?! Wcale nie byłem taki pijany! 

- Nie?! A kto w łazience błagał prysznic, 
żeby przestał płakać? 

*** 

Wchodzi Polak do sklepu w Wielkiej Bry-
tanii. Oczywiście nie zna angielskiego. 

Zwraca się do sprzedawcy (żeby być 

lepiej zrozumianym, sylabizuje) 
- Pił-ka. 

- What? 
- Pił-ka !! 

Widząc, że sprzedawca nie rozumie, 

zaczyna pokazywać odbijanie piłki od 
podłogi, kopanie itp. W końcu sprze-

dawca się domyślił.  
- Aaa, ball !! 

- No widzisz, jaki Ty zdolny jesteś. To 

uważaj, teraz będzie trudniej 
- Do-me-ta-lu.  

 
*** 

 
Idzie rudy z kolegami… 

 

*** 
 

/K.M/ 





"Musimy coś zmienić" - 
(nie)typowa książka 

młodzieżowa 

Książka mało znanej autor-
ki - Sandy Hall jest wyjąt-
kowym dziełem. Żadna ory-
ginalna fabuła, okładka też 
niczym się nie wyróżnia, 
mało znana autorka. A jed-
nak w wielu księgarniach, 
dzieło to, utrzymywało się 
w tak zwanej Top 10 przez 
kilka tygodni. 

C o  j ą  w y r ó ż n i ł o ? 
Tego typu akcja książki jest 
znana wszystkim książko-
holikom. Chłopak i dziew-
czyna, studia, powolne po-
znawanie się, bla bla bla. 
Typowe romansidło, nie-
p r a w d a ż ? 
Nic bardziej mylnego.  
Historia bohaterów przed-
stawiona jest z 14 punktów 
w i d z e n i a  ( ! ! ! ) . 
A to nie wszystko. Obser-
watorzy tych dwojga są 
nietypowi. Na przykład, 
moim ulubionym była Wie-
wiórka. Niecodzienne, 

prawda? 

Wracając do bohaterów. 

   Lea jest ładną, miłą 
dziewczyną, będącą na stu-
diach. Jest jedynaczką i ma 
p a c z k ę  p r z y j a c i ó ł .   
Chodzi na zajęcia z krea-
tywnego pisania i lubi roz-
mawiać z wiewiórkami. 

   Gabe to nieśmiały chło-
pak, który po roku przerwy 
wraca na studia. Ma star-
szego brata Sama i dwójkę 
przyjaciół - Caseya i Brai-
leya. Uczęszcza na krea-
tywne pisanie i nie jest 
wielbicielem Starbucksa. 

   Kiedy tych dwoje zorien-
tuje się, że łączy ich coś 
więcej niż typowa, studenc-
ka znajomość? Kiedy zoba-
czą, że wszyscy, (nawet 
kierowca autobusu i jędzo-
wata sprzedawczyni) trzy-
mają za nich kciuki? Te-
go dowiecie się tylko czyta-
jąc tę nietypową książkę. 

/Z.B/ 



Co Cię interesuje? 
Hmmmmm. To bardzo dobre pytanie. Przede wszyst-
kim historia wojskowości, harcerstwo, informatyka. 
Kocham chodzić po górach, od małego pływam. Uwiel-
biam jeździć na nartach. 
 
Masz może jakieś hobby? 
Wspominałem wcześniej o górach. Tam czuję się jak 
nigdzie indziej. Nie rozumiem zupełnie ludzi którzy nic 
w górach nie widzą, bo po prostu ich nie rozumieją. 
Nie znoszę osób które myślą, że jak wjadą na parking 
na Palenicy Białczańskiej, w celu udania się do Mor-
skiego Oka, siądą w knajpie bo okaże się że muszą się 
przejść około 10 kilometrów asfaltem (!), wypiją piwo, 
wjadą na górę bryczką, a potem zjadą, od razu by 
chcieli nazywać się taternikami. Moją pasją są były i 
będą góry, bo w nich się zakochałem, i uwielbiam je. 
 
Co lubisz robić w wolnym czasie?  
Oprócz narzekania, i zrzędzenia, lubię dobre gry kom-
puterowe, lecz bardziej moich przyjaciół, z którymi 
spędzam prawie każdą możliwą chwilę. A oprócz nich? 
Przede wszystkim lubię organizować zbiórki harcerskie, 
obejrzeć dobry film, czy pójść w jakieś fajne miejsce. 
 
Co skłoniło Cię do "opieki" nad gazetką? 
Nie co, a raczej kto, bo była to p. Anna Sołoducha. Na 
którejś z kwietniowych lekcji wychowawczej padła pro-
pozycja, zgłosiłem się od razu. Wprowadzono mnie w 
obowiązki, i tak zostałem szybko samoistnie zostałem 
redaktorem naczelnym, bo w sumie skończyła się 

współpraca z licealistami.  
 
Czy w przyszłości zamierzasz pracować w re-
dakcji jakiejś gazety? 
Na pewno nie! Choć lubię dziennikarstwo to na pewno 
mojej przyszłości nie wiążę z prasą, bo są rzeczy które 
interesują mnie jeszcze bardziej. Godzinami mogę stu-
diować kodeksy, czy zastanawiać się jak działa ludzki 
umysł. Zdecydowanie bardziej ukierunkuję wybór za-
wodu, a najpierw studiów prawem bądź psychologią, 
ale kto wie jak potoczy się życie? 
 
Masz jakiś ulubiony przedmiot? 
Hmmm, raczej nie. Ale bardzo lubię historię i chemię. 
 
Jakich ludzi nie lubisz? 

Przede wszystkim nudnych. Nie lubię zwykłych, sza-

rych,  ludzi, bo najzwyczajniej w świecie mnie nudzą. 

Nie lubię też nieszczerych, i głupich. 

 

Serdecznie dziękuję za rozmowę! 

Również dziękuję           

 

     /Wywiad przeprowadziła B.S/ 

 

 



Święta to najpiękniejszy czas w roku, który spędzamy z rodziną czy z przyjaciółmi… Je-

steśmy wtedy wszyscy razem i cieszymy się sobą. W tych chwilach nikt nie jest dla siebie 
złośliwy czy niemiły. Nawet dla swoich wrogów wszyscy staramy się być przyjacielscy i 
uprzejmi. Wymieniamy się uściskami, prezentami, gorącymi życzeniami — to wszystko 
tworzy niepowtarzalną i wręcz magiczną atmosferę. Klimat świąteczny możemy poczuć 

już pod koniec listopada — witryny sklepowe, wszędobylskie choinki i Mikołaje wręczający 
ulotki. Cała akcja Świąt w sklepach wzbogaca portfele biznesmenów o miliony — przez 

szał prezentów i zakupów. Ludzie wpadają w amok kupowania — dla rodziny, dla kolegów 
i koleżanek z pracy, przyjaciół—no bo co to za wigilia bez prezentów. Zapominają przy 

tym o istocie Świąt — bo przecież to czas, który powinniśmy przeżyć z bliskimi.  
Pamiętajmy o tym! 

/P.W & NR/ 



Każdy z nas na pewno ma w szkole nauczycieli, którzy bardziej lub mniej przypadli mu do gustu. 
Myślę, że też większość z nas byłaby w stanie wyodrębnić kilka stałych zachowań poszczegól-
nych belfrów i na podstawie tego określić ich parę typów. To samo postanowiliśmy zrobić i my. 
Sprawdźcie, czy wśród Waszych nauczycieli, możcie znaleźć poniższe typy! 
 
Perfekcjonista 
Każdy wie o co chodzi. Nauczyciel, który zawsze ma idealnie ułożony plan pracy, na jego lek-
cjach musi panować absolutna cisza, bo gdy tylko ktoś coś szepnie – już jest „za głośno”. Na-
rzeka na zbyt małą ilość zajęć w tygodniu, bo program jest bardzo szeroki. Nakłania nas do sys-
tematycznej pracy często robiąc niezapowiedziane kartkówki. Często narzekamy na ten typ. Ale 
można być pewnym, że dzięki takiemu nauczycielowi wiele się nauczymy. 
 
Nieogar 
Trudno mu zapanować nad tym, co dzieje się w klasie – ciągle jest hałas, prawie nikt nie pracu-
je. Lecz ten typ nauczyciela można podzielić jeszcze na dwa odrębne. Pierwszym z nich będzie 
nauczyciel, który chce dla uczniów jak najlepiej i stara się, jak tylko może, żeby nad nimi zapa-
nować, ale nie używa środków takich jak uwaga do dziennika lub jedynka za brak zaangażowa-
nia w lekcję, bo ma po prostu za dobre serce. Drugi – osoba, która zupełnie przypadkowo zna-
lazła się na studiach pedagogicznych, a potem dostała pracę w szkole. 
 
Złośliwiec 
Wydaje mi się, że takich nauczycieli najbardziej się nie lubi. Wybiera on sobie uczniów, których 
faworyzuje, ale też takich, którym będzie starał się dopiec aż do końca ich edukacji w szkole, w 
której obecnie się znajdują. Zazwyczaj podział ten jest dokonywany bardzo powierzchownie – 
tuż na początku znajomości klasy z nauczycielem. W każdej szkole znajdzie się taki nauczyciel. I 
uwaga! On też nas czegoś nauczy. Czego? Przede wszystkim cierpliwości, mówienia tego co się 
myśli w grzeczny sposób, nawet gdy nie jest to uprzejme i  większej odporności na wszelkiego 
rodzaju złośliwości. 
 
Wybrany wychowawca 
To typ, który powstał tak naprawdę dzięki uczniom. Większość z nas ma takiego nauczyciela, do 
którego może zwrócić się z każdym problemem, poprosić o radę lub poskarżyć się na coś. Wie-
my, że możemy mu zaufać. Najczęściej wybieramy osoby ze wspaniałą osobowością - z poczu-
ciem humoru, takie, które doskonale rozumieją, bo wiedzą w jakim jesteśmy wieku i które po 
prostu lubią pracę z młodzieżą w szkole. Wiadomo, że w szkole zawsze taki właśnie nauczyciel 
będzie lubiany przez wszystkich. 
 
Dwa oblicza 
Nauczyciel, który z jednej strony potrafi być spoko, a z drugiej nie do zniesienia. Jednego dnia 
jest dla wszystkich bardzo miły, a gdy zostajesz u niego po lekcjach i prosisz, żeby ci wytłuma-
czyć coś, czego nie rozumiesz, a on robi to bez problemu – w dodatku z uśmiechem na twarzy. 
Drugiego dnia natomiast potrafi ze wściekłością przyjść na lekcje, zrobić niezapowiedzianą kart-
kówkę, a do tego być złośliwym dla wszystkich. 
 
Myślę, że zdecydowana większość z Was mogłaby przydzielić przynajmniej po jednym z nauczy-
cieli uczących Was do którejś z grup. Pamiętajcie jednak, że każdy nauczyciel ma zupełnie inny 
charakter i uwierzcie – KAŻDY na pewno czegoś nas nauczy.   

/N.R/ 


